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 הוראות
 .התשובות כתיבת תחילת לפני, המבחן בתחילת והשאלות ההנחיות כל את לקרא מומלץ .1

 

 .נוספת הארכה כל תינתן לא. שלוש שעות – הבחינה משך .2
 

 .עם שם התלמיד/ה בלבד( צדדיים דו) פוליו דפי שני: מותר עזר חומר .3
 

 לכך המיועד במקום הפתוחות השאלות ועל התשובות בטופס הסגורות השאלות על לענות יש .4

 .בלבד כטיוטה וישמשו, ייקראו לא הבחינה מחברות (.זה טופס) השאלון בטופס
 

 .מחברת ומספר. ז.ת מספר השאלון של דף בכל למלא יש .5
 .גרסה מספרו ז.ת מספר, שם התשובות בטופס למלא יש
 

 .פתוחות שאלות 5-ו סגורות שאלות 41 במבחן .6
 :הסגורות לשאלות בנוגע.   א

  .ה מופיע לידה מספר השאלההניקוד לכל שאלנקודות.  32סה"כ  -

 תשובה שגויה לא תזכה לנקודות. -

 התשובות המצורף.לכל שאלה יש לסמן תשובה אחת בטופס  -

 בטופס התשובות המצורף. מספר גרסהיש לזכור למלא שם, ת.ז. ו -
 
 :הפתוחות לשאלות בנוגע.   ב

 .ה מופיע לידה מספר השאלההניקוד לכל שאלנקודות.  70סה"כ  -

 סימון "תשובה ריקה" יזכה בחלק )קטן( מהנקודות כמצוין ליד מספר השאלה. -

 יש לענות על השאלות במקום המיועד לכך בטופס השאלון.  -

 ותמציתיות. ענייניות יש לענות תשובות ברורות -
 

 שמצטטים בתנאי( בית בתרגיל או, בתרגול, בהרצאה) בכיתה שהוכחה טענה בכל להשתמש מותר .7
 .להוכיח יש'( וכו ,הקודם מהסמסטר בהרצאות, בספר שהוכחו כאלה) אחרות טענות. במדויק אותה

 
  ., אלא אם מצוין אחרתP≠NPיש להניח  .8

 

 

                 
 בהצלחה!      

  

 !התשובות בטופס כרגע זאת סמן 1   :הוא שלך הגרסה מספר

 

 סהב 5 4 3 2 1
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           :מחברת מספר

 

 סגורות שאלות: א חלק

  1.חלק א

 נתון: D-ו A ,B ,Cעבור שפות 

 

 יש רדוקציה פולינומיאלית מ- A ל- B 

 יש רדוקציה פולינומיאלית מ- B ל- C 

 יש רדוקציה פולינומיאלית מ- D ל- B 
 

 בכל אחת מהשאלות הבאות מוצגת טענה. בטופס התשובות יש לבחור ע"פ המפתח הבא:

  D-ו,A ,B ,Cעבור כל בחירה של השפות  , נכונההטענה  .א
  D-ו,A ,B ,Cעבור כל בחירה של השפות  , לא נכונההטענה  .ב
   ולפעמים הטענה אינה נכונה נכונה( הטענה D-ו, A ,B ,C)בחירה של השפות  לפעמים .ג

 

 נקודות( 2) 1 טענה

 

A  בco-NP  ו- B לא ב RE  איחודco-RE. 

 .co-SATעבורה יש רדוקציה פולינומיאלית מ  R -ולא ב REיש בחירה של שפה ב . לפעמיםתשובה: 

 
 נקודות( 2) 2 טענה

 

B  לאNP-complete או ,A   בNP. 

 .NPב  A גורר   B  NP-complete. נכונהתשובה: 

 

 

 נקודות( 2) 3 טענה

 

C סופית ו-  D  בco-NP-complete. 

 

 . co-NP-completeלא  Dגורר  P ב   Dגורר   Pב  Bסופית גורר  C .לאתשובה: 

 

 נקודות( 2) 4 טענה

 
A סופית ו- B NP- complete. 

 טריוויאליתשאינה  הסופית יש רדוקציה פולינומיאלית לכל שפ Aמ  .לפעמיםתשובה: 

 

 

 נקודות( 2) 5 טענה

 

C  לא ב,NP  אוA  לאNP-hard או ,B NP-complete. 

 .B NP-hardגורר    NP .A NP-hardב  B גורר NP ב  C .נכונהתשובה: 
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  2חלק א.

 

 נתון: E-ו, A ,B ,C ,Dעבור שפות 

 

 יש רדוקצית מיפויי מ- A ל- B 

 יש רדוקצית מיפויי מ- B ל- C 

 יש רדוקצית מיפויי מ- D ל- B 

 יש רדוקצית מיפויי מ- B ל-E 
 

 בכל אחת מהשאלות הבאות מוצגת טענה. בטופס התשובות יש לבחור ע"פ המפתח הבא:

 E-ו  A ,B ,C,Dעבור כל בחירה של השפות  נכונה, הטענה  .א

 E-ו A ,B ,C ,Dעבור כל בחירה של השפות  לא נכונה, הטענה  .ב
  ולפעמים הטענה אינה נכונה ( הטענה נכונה E-ו A ,B ,C ,D)בחירה של השפות  לפעמים .ג

 
 נקודות( 2) 6טענה 

D   בRE המשלים של  ואC  ב אינהco-RE 

 

 co-RE -ב Cולכן לא יתכן שהמשלים של  RE-אינה ב Cאזי  RE-אינה ב Dא. טענה נכונה: אם 
 

 נקודות( 2) 7טענה 

B  סופית וA ו- C הינן אין סופיות 

 
 ג. לפעמים 

 
 נקודות( 2) 8טענה 

C רגולרית ו D  אינה בR 
 

 R-ב Dולכן  R-ב Bרגולרית אזי  Cב. הטענה אינה נכונה: אם 

 
 נקודות( 2) 9טענה 

C ב-RE ,E ב- co-RE   ו-B אינה ב-R 

 
 . co-RE-ב Bאזי  co-RE -ב Eואם  RE -ב Bאזי  RE -ב Cאם  :נכונהאינה ב. הטענה 

 R-ב Bאזי   co-RE -וגם ב RE -ב Bאם 

 
 

 נקודות( 2) 11טענה 

B  בRE  והאיחוד שלA ו-D  באינו- RE 

 

 RE -ב D-ו Aולכן האיחוד של  RE -ב D-ו Aאזי  RE -ב B.טענה לא נכונה: אם ב
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  3חלק א.

 . סמן עבור כל שאלה: 2Lו  1Lבכל אחת מן השאלות הבאות נתונות שתי שפות 

𝐿1אם מתקיים  .א ⊊ 𝐿2 
𝐿2אם מתקיים  .ב ⊊ 𝐿1 

𝐿1אם מתקיים  .ג = 𝐿2 

 אף אחד מהסעיפים הנ"לאם לא מתקיים  .ד

 

 נקודות( 3) 11 טענה

= L(R) 1L   כאשרR   הינו הביטוי הרגולריR = 1∗001∗ 

𝐿1 = {1𝑛00 1𝑚|𝑛, 𝑚 ≥ 0} 
 

= L(G) 2L  כאשרG :הינו דקדוק חסר הקשר אשר מתואר ע"י כללי הגזירה הבאים 

 S →  1S1 | 00 

 
𝐿2 = {1𝑛00 1𝑛|𝑛 ≥ 0} 

 ב :פתרון 

 

  נקודות( 3) 12טענה 

= L(G) 1L  כאשרG :הינו דקדוק חסר הקשר אשר מתואר ע"י כללי הגזירה הבאים 

 S →  0S1 | 1S0| ε 

𝐿1 = {𝑤 �̅�𝑟 } 

= L(P) 2L  כאשרP :הינו אוטומט המחסנית הבא 

 

1,ε→ 1

0,ε→ 0 1,0→ ε

0,1→ ε

ε,ε→ ε

ε,ε→ ε

 

𝐿2 = {0𝑛1𝑛 ∪ 1𝑛0𝑛} 

 

 ב :פתרון
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  נקודות( 3) 13 טענה

= L(R) 1L  כאשרR  :(01)*(10)*1*הינו הביטו הרגולרי*R=0 

= L(R) 2L  כאשרR  :(10)*(01)*1*הינו הביטו הרגולרי*R=0 

𝟎𝟏𝟏𝟎 ∈ 𝑳𝟏 − 𝑳𝟐 

𝟏𝟎𝟎𝟏 ∈ 𝑳𝟐 − 𝑳𝟏 
 ד :פתרון

 
 

  נקודות( 3) 14טענה 

= L(R) 1L   כאשרR   הינו הביטוי הרגולריR = (0∗1 ∪ 1∗0)(1∗0∗)∗ 

 

)D= L( 2L  כאשרD :הינו אוטומט אשר מתואר ע"י האיור הבא 

0

0

1

1

1

0,1

0

 

 

L2 = 𝐿(R), 𝑅 = (00∗1 ∪ 11∗0)(1∗0∗)∗ 

 
L2 ולכן ⊊ L1 והפתרון הוא ב 
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 פתוחות שאלות: ב חלק

 
 . (נקודות 21)  1 שאלה

 נקודות( 5)          (תשובה ריקהאינני עונה על השאלה )

 
 Sב  u,vאם לכל זוג צמתים   (independent set) היא בלתי תלויה <G=<V,Eבגרף  Sתזכורת: קבוצת צמתים 

 .Eאינה ב  (u,v)הקשת 

 

= 𝐻𝑎𝑙𝑓𝐼𝑆הוכח כי   {𝐺 = (𝑉, 𝐸) ∶ ∃𝑆 ⊂ 𝑉, 𝑠. 𝑡.  |𝑆| =
|𝑉|

2
, 𝑆 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑒𝑡} 

NP-complete: 

 

 .NPהיא ב HalfISהוכח כי  .4
__________________________________________________________________ 

 

"עד" יהיה קבוצת 
|𝑉|

2
במעבר על צמתים בלתי תלויה. בדיקה שאכן בלתי תלויה מבוצעת   

כל קשת שאכן לפחות אחת מקצותיה לא בקבוצה. היות וניתן  קשתות הגרף ובדיקה עבור
לבצע כל בדיקת שייכות בסיבוכיות זמן כגודל הקבוצה )ולכל היותר כמספר הצמתים( נקבל 

)לפני המעבר יש  .G, כלומר, פולינומיאלית בייצוג הקלט |𝑉||𝐸|שסיבוכיות זמן הוידוא היא 

לבדוק שהעד אכן מכיל בדיוק 
|𝑉|

2
 |(Vתן בספירה פשוטה ובסיבוכיות זמן |ני –צמתים   

__________________________________________________________________ 
 

 
 .HalfIS ל  Independent Setמ  פולינומיאלית  הראה רדוקציה  .2

a. רדוקציהה: 
 

 באופן הבא: <*G*=<V*,Eנבנה  kומספר  <G=<V,E: בהנתן ISרדוקציה מ 

=<kאם 
|𝑉|

2
שמחוברים גם לכל הצמתים  צמתים |2k-|Vקליק של  G: נוסיף ל    

 (*Gצמתים ב  2K)סה"כ  האחרים

 (*Gצמתים ב  2k - |V|2 )סה"כ  צמתים מבודדים |2k - |Vאחרת: נוסיף 

 
b.   :הוכחת נכונות הרדוקציה 

 

=<kאם 
|𝑉|

2
  : 

 
. צמתים אלו לא בקליק שהוסף, כלומר כולם kקב ב"ת בגודל  *Gאז  ב  – HalfISב  *Gאם 

 צמתים בלתי תלויה. kיש קבוצת  G. נסיק שב Vב 

אז קבוצת הצמתים הבלתי תלויה היא קבוצה בלתי תלויה של מחצית  – ISב  k ,<G  < אם

 .HalfISב  *G, כלומר  *Gמצמתי 

 

>kאם  אחרת
|𝑉|

2
: 

 

 נמצאים ב, צמתים אלומתוך  kלפחות | .k -|Vקב ב"ת בגודל  *Gאז  ב  – HalfISב  *Gאם 

V נסיק שב .G  יש קבוצתk .צמתים בלתי תלויה 

בתוספת הצמתים שהוספו  Vב הצמתים הבלתי תלויה   kאז קבוצת  – ISב  k ,<G  <אם

 .HalfISב  *G, כלומר  *Gקבוצה בלתי תלויה של מחצית מצמתי מהווים 
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 נקודות(.  21)  2שאלה

 נקודות( 5השאלה )תשובה ריקה(          )אינני עונה על 

 
  נתונה השפה הבאה:

  

𝐿2 = {⟨ 𝑀 ⟩  ∶ 𝑀 𝑖𝑠 𝑎 𝑇𝑀 𝑎𝑛𝑑  𝐿(𝑀) =  {0𝑛1𝑛 ∶ 𝑛 ≥ 0} }  

 

 עצירה-על ידי רדוקציה מבעית האי RE -אינה ב L2הראה שהשפה 

 

 :הרדוקציה

 .  ’Mנבנה מכונה     M>,w>בהנתן 

 ואם כן תקבל n1nx=0תבדוק אם  ’Mמכונה  xעל קלט 

 תקבל ’Mאזי    wתקבל את  M, ואם wעל  Mאחרת תריץ את 

 

 

 

 

 נכונות הרדוקציה 

 

 2Lבשפה  ’Mולכן    {n1n0}השפה תקבל את  ’Mאזי  wלא עוצרת על  Mאם 

 

 2L -ולכן לא ב כל המיליםהיא  L(M’)אזי השפה  wעוצרת על  Mאם 
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  (.נקודות 11)  3 שאלה

 נקודות(2אינני עונה על השאלה )תשובה ריקה(          )
 

 נתונה הגדרה פורמלית של אוטומט מחסנית:
 

 
 
 

 היא )תיאור קצר ביותר(: L(P)השפה 

{𝑤𝑤𝑅: 𝑤 ∊ {0,1}∗} 

 

 L(P)כתוב דקדוק פשוט ככל שניתן כך שהשפה שמתקבלת ע"י הדקדוק שקולה לשפה 

 

 ε> 0S0 | 1S1 | -Sתשובה : 

 
 דקדוק זה מתאים לאוטומט הבא:

 

 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

  



          :זהות תעודת

           :מחברת מספר

 

 

 
 נקודות(.  11)  4 שאלה

 נקודות( 2ריקה(          ) אינני עונה על השאלה )תשובה
 

 :השפה נתונה

<M> : M is a TM and <M> ∉ L(M)}}L=  

 

 .RE L ∌  הוכח כי
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 

 .RE L∍נניח )בשלילה( 

 L   =  L(T). כלומר Lמ"ט המקבלת את  Tתהיה 

 

 ? L< ב Tהאם >

 . סתירהL< לא ב Tכלומר >  T> ∉ L(T)>נקבל  Lאם כן אז מהגדרת 

 . שוב סתירהL< ב Tכלומר >  T> ∊ L(T)>נקבל  Lאם לא אז מהגדרת 

 
 

__________________________________________________________________ 
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 . (נקודות 11)  5שאלה 

 נקודות( 2)  אינני עונה על השאלה )תשובה ריקה(         
 
 

 :השפה נתונה
 

}∗Σ <M> : M is a Turing Machine and L(M) =}L=  

 
 : שייכת מבין Lמהי המחלקה הקטנה ביותר אליה 

 

 co-RE -ולא ב  RE -ד.  לא ב   co-REג.      REב.     R .א

 
 תשובה:

 

 CoREולא ב  REלא ב . ד

 
 הוכחה:

 
 

 :*Haltרדוקציה מ 

 

עוברת  q_rאך במקום לעצור במצב  xעל  Mמסמלצת ריצת  xאשר בהנתן קלט  Nנבנה מ"ט  Mעבור מ"ט 

 .(כמובן )ועוצרת q_aלמצב 

 
 נכונות: 

 Lב  Nמקבלת כל קלט, כלומר  N)כלומר, עוצרת על כל קלט( אז  *Haltב   Mאם 

 .Lאינה ב  Nולכן  Nקלט זה לא מתקבל ע"י  –אז קיים קלט עבורו לא עוצרת  *Haltלא ב   Mאם 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


